
 

De meekijkconsulten zorgen dat patiënten voor hoog-
waardige specialistische zorg niet meer naar het ziekenhuis 
hoeven. Zij ontvangen het dichtbij huis! Ook gaat het niet
van het eigen risico van de zorgverzekering af.

Neurologie 
Het neurologisch meekijkconsult is een proefproject. 
Neuroloog A.J. Breukelman van ZorgSaam is eenmaal per 
maand op dinsdag of woensdag in onze praktijk. Hij staat dan 
huisartsen Stitzinger en Zilverschoon bij in de behandeling 
van patiënten met lage rugklachten en beenpijn. 

Orthopedie
Pallion biedt al sinds 2017 het meekijkspreekuur orthopedie, 
met ondersteuning van orthopeden M.P. van de Kerkhove 
en F. Nijman van ZorgSaam. Huisarts Stitzinger behandelt als 
Kaderarts Bewegingsapparaat patiënten van alle huisartsen 
in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Het orthopedisch spreekuur is 
vooralsnog gericht op artroseklachten aan de knie en heup.
Op termijn wordt dit uitgebreid.

Meekijkconsulten met specialisten brengen zorg dichtbij
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De spreekuren met medisch specialisten in de huis-
artsenpraktijk zijn een geslaagd initiatief. Voortaan is 
er ook een meekijkconsult met neurologen in Pallion. 
Hiermee borduren we voort op het succes van het 
orthopedisch spreekuur.

Weetjes 
De systeemproblemen bij het inzien van de patiënten-
dossiers bij de Huisartsenpost (HAP) zijn opgelost. De 
zorgverleners bij wie u ’s avonds, in het weekend of bij 
spoed terechtkomt, kunnen -als u daar toestemming voor 
heeft gegeven- uw medische gegevens inzien.

De HAP heeft een systeemupdate uitgevoerd waarmee 
dossiers nu makkelijk via het Landelijk Schakelpunt (LSP) 
kunnen worden geopend. Op dit beveiligd netwerk zijn 
volgens de afgesproken richtlijnen ook de toegestane 
dossiers van onze praktijk toegankelijk.

Heeft u nog geen akkoord gegeven dat andere zorgverleners 
uw medisch dossier mogen inzien en wilt u dat wel doen?  
 
Geef het aan ons door via: 
www.pallion.nl/ik-geef-toestemming

Online afspraak maken 
Wilt u een afspraak maken met uw huisarts? Dat kan voor 
klachten die geen spoed vereisen ook online. Hiermee 
vermijdt u wachttijd aan de telefoon. Plan op elk tijdstip,
24 uur per dag, via www.pallion.nl. U kunt online alleen een 
afspraak maken bij uw eigen huisarts. Heeft u een nieuwe 
klacht of wenst u nog dezelfde dag een afspraak of visite?
Bel dan onze praktijk voor 10.00 uur ‘s morgens.

Extra ruimte voor avondspreekuur

Als het u niet uitkomt om overdag naar uw huisarts te gaan, 
dan kunt u bij Pallion ook op donderdagavond terecht. Vanaf 
februari is er ook spreekuur op dinsdagavond. Omdat daar 
extra ruimte voor nodig is, worden er begin 2019 zes tijdelijke 
kantoorunits bij onze praktijk geplaatst.

Maak een afspraak op: www.pallion.nl

Meer info: www.ikgeeftoestemming.nl

Wij wensen u een gezond 2019!
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Pallion heeft alle expertise in huis om moeilijk 
genezende wonden te behandelen. Huisartsen 
Halilovic en Stitzinger en assistentes Anita en Sharon 
specialiseerden zich hierin. Dit in samenwerking met 
het Wondexpertisecentrum van ZorgSaam.

Het Wondspreekuur is elke maandag- en donderdag-
middag van 13.00 tot 15.00 uur. Het speciale spreekuur 
is bedoeld voor langdurige wonden die intensief 
verzorgd moeten worden en moeilijk genezen, zoals 
open benen. De huisarts verwijst patiënten door naar 
het Wondspreekuur. De wondspecialisten stellen een 
behandelplan op en zorgen dat de wondzorg goed 
wordt opgevolgd. 

Onze praktijk heeft een nieuwe huisarts in opleiding: 
Veronique van der Werff. Zij is al afgestudeerd arts 
en behandelt zelfstandig patiënten, onder de hoede 
van huisarts Zilverschoon. Veronique is tot september 
2019 bij ons in de praktijk. Ze is elke werkdag aan-
wezig, met uitzondering van dinsdag. Haar opleiding 
is aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Hoog tijd voor een grotere teamtafel, want het aantal 
medewerkers groeit gestaag. Onze oude tafel heeft een 
nieuwe bestemming gekregen bij de dagbestedingslocatie 
van stichting ’t Huus: bij Le Bourget in de Passage 1 in 
Axel. Hier kunt u genieten van een heerlijke kop thee of 
koffie met huisgemaakt gebak of een originele high tea. 
Le Bourget heeft naast lekkernijen ook Franse brocante, 
unieke cadeautjes en een groot assortiment losse thee. 

Speciale aandacht 
voor traag genezende 
wonden

Nieuwe huisarts in
opleiding

Tafel voor ‘t Huus
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